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Dátum konania :13.05.2013

Prítomní: Jezerská Janka Bc., Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Šmída Ján RNDr., Tremboš Peter
RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr.
Hostia: Radomila Škodná Ing.
Tajomník : Baranovič Ján Ing.,
Program:
1. Inormácia o PD Mestský park
2. Článok do tlače - odpadové hospodárstvo
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a vidla jej predsedkyňa Ing. Eva Wernerová.
K bodu 1 .
Ing. Škodná informovala o priebehu rokovania so spracovateľmi PD mestský park. Tiež bol dohodnutý
termín spoločnej obhliady parku so spracovateľkami, na ktorú boli pozvaní členovia KOŽP i KRM.
V diskusii vyjadrili členovia komisie požiadavku na medializáciu procesu spracovania PD a hlavne
včasnú informovanosť o pripravovaných výruboch tých stromov, ktoré sú v zmysle spracovanej
inventarizácie v zlom zdravotnom stave a ohrozujú bezpečnosť návštevníkov parku.
K bodu 2 :
Členovia komise sa zaoberali článkom o odpadoch, ktorý pripravil do médii Mgr.Jakubec. Navrhnuté
bolo vzhľadom na rozsah článku rozdeliť ho na samostatné kapitoly postupne zverejňovať.
K bodu 3 :
Členovia komisie diskutovali o kolíziach na kolookruhu v oblasti občerstvenia DINO, kde dochádza ku
kolíziam návštevníkom na terase a užívateľmi kolokruhu. Problémom často býva i pobyh psov na
kolokruhu, ktorý môže byť pre korčuliarov nebezpečný. Vhodné by bolo i umiestnenie informačnej
tabule s režimom otvorenia hrádze v tejto časti kolokruhu.
Uznesenia:
Číslo
31/2013

Bod
prg.
1

32/2013

3

33/2013

3

Znenie

Adresát

KOŽP odporúča v prípade realizácie výrubov pri
investičných akciách mesta informovať vopred verejnosť
prostredníctvom miestnych médii.
KOŽP navrhuje preveriť možnosť používania jednotnej
ochrany vysádzaných stomov v uliciach mesta.
KOŽP navrhuje osloviť SVP š.p. s návrhom osadenia
informačnej tabule v lokalite Lodenica s informáciou o
otorenosti hrádze pre cyklistou a korčuliarov.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 17.5.2013
Schválil: Ing.Eva Wernerová

MsÚ - RŽP
MsÚ - RŽP
MsÚ - RŽP

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, ref.org.zab., RŽP

Termín

